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 چکیده

کاالها  کنندگان استفادهمهندسی کانسی ابزاری کارآمد برای شناسایی نیازهای احساسی کاربران و      
ابزار  ،واژگان احساسی در مهندسی کانسی بندی دستهدر مرحله شناسایی و  .دارداست که چندین مرحله 

ی و کیفی و بیشتر کیفی دارد. که رویکرد کمّ است کار گرفته شده همتفاوتی توسط پژوهشگران مختلف ب
علت توانایی زیاد  این روش به کارگیری بهدر پژوهش حاضر از روش کیو بدین منظور استفاده شده است. 

و  شود میها )صفات کانسی( که به دقت زیاد آن منجر  با گویه کننده مشارکتکردن کامل  در درگیر
پس از انتخاب حوزه بردن به عمق ذهنیت مشتری از محصول بسیار سودمند است. بدین منظور  پی

واژه کانسی پس  36تعداد  ،کنسول مرکزی در پژوپارس هقطعیعنی طراحی داخلی خودرو و  ،گفتمان کیو
 وریآ جمعنفر از مشتریان انتخاب و  26هدفمند  گیری نمونهاز ایجاد فضای گفتمان گردآوری شد و با 

که برای هر  را نشان داددسته ذهنیت کاربران خودرو  9 ،نظرات و تحلیل عاملی کیو انجام شد. نتایج
 الگوهای ذهنیکه  شدمشخص  درنهایت ؛متفاوت بود یا گونه بهصفات احساسی  سازی مرتب ،ذهنیت

 بودن کنسول مرکزی و نیاز به نوآوری در آن متمرکز است. بیشتر بر خوشایندکارکنان، 
 

 .کیوشناسيروش؛واژگانکانسي؛مهندسيکانسي؛:طراحيمحصولهاکلیدواژه
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.مقدمه1

امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مانند سرعت تحویل محصول به مشتری، افزایش کیفیت     
که در این میان، سازمان ها برای بهبود انعطاف پذیری، باید  استمحصول، کاهش قیمت و غیره 

مداری  در حال تغییر به سمت مشتری نیز روند توسعه محصول .[1]شکل جدیدی به خود بگیرند 
در توسعه محصول بسیار  تولیدکنندگانکه نیازها و احساسات مشتری برای  دهد نشان میاست و 

ها وابسته کرده  ای در اولویت ها را به بازبینی عمده این تغییرات بقای سازمان[. 2است ]ارزشمند 
 بایدو در این شرایط، عالوه بر اینکه شرکت ها خود را حفظ می کنند، از تغییرات نیز  [3]است 

در گذشته مبنای طراحی،  .[4] بیشترین سود را ببرند و هر چه بیشتر در راه پیشرفت گام بردارند
شعار لذت  شدن مطرحبعدها با  .بودایجاد رضایت در کاربران ، ها سیستموالت و خلق محص

بلکه ایجاد خوشحالی و خوشنودی در حین  نبود؛استفاده، تنها ایجاد رضایتمندی در کاربر کافی 
محصوالتی که احساساتی نظیر  زیرا ؛هدفی جدید شکل گرفت عنوان بهتعامل با محصول 

و نتایج سازگاری  شوند می تر راحتتعامل موجب ، کنندخوشایندی و لذت را در کاربر ایجاد 
از  تر مهمموفقیت آن بسیار  برایاحساسی یک طرح  های جنبهدر واقع  ؛بیشتری را در پی دارند

قبل محصوالت  مانندن که کاربرا شود میطبق این گفته مشاهده  .کاربردی آن است های ویژگی
خصوص محصوالت  بلکه اغلب در ؛کنند نمیانتخاب  ها آن یکارکرد های جنبهدلیل  را تنها به

محصولی  ؛که گویی یک شخصیت و موجود زنده را در نظر دارند کنند میطوری فکر و صحبت 
 [.5] که قادر است مثل انسان قدرتمند و خشن یا مهربان باشد

به موقعیتی  ها خواستهمشتریان و سپس انتقال این  های خواستهمنظور شناخت نیازها و  بدین     
شدن  امری حیاتی است. این امر با توجه به پیچیده ،شوند میکه محصوالت و خدمات تولید 

، نیازها و ها خواستهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از طرفی تغییر  های سیستمروزافزون 
نیاز دارد که  مند نظام هایی رویهو  ها روشبلکه به  دهد؛ رخ نمی خود خودبهن مشتریا هایانتظار

است که  ها روش  این از[. مهندسی کانسی یکی 6] این مفاهیم را به فرایندی سازمانی مبدل کند
 پژوهش[. در این 7] کند میبه تولید محصول جدید مبتنی بر نیازها و احساسات مشتری کمک 

پیشینه و سپس  ،مفاهیم مربوط به مهندسی کانسی، روش کیو ،مبانی نظریقسمت ابتدا در 
با تمرکز بر دو روش مهندسی کانسی و روش کیو ارائه شده است. در ادامه  پژوهش شناسی روش

 .شود میارائه  گیری نتیجههای مختلف کانسی و شناسایی گروه منظور به ها داده تحلیل وبررسی 


 پژوهشوپیشینه.مبانينظری2

شروع شد و بیش از  «دانشگاه هیروشیما»در  1970مهندسی کانسی در سال .مهندسيکانسي
صنایع مختلف از مهندسی کانسی در بحث  شود. استفاده میسال است که در سراسر دنیا  40
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ژاپنی است که بیانگر احساسات  واژه. کانسی یک کنند میتوسعه محصوالت نوآورانه استفاده 
و طعم و مزه است. در توسعه محصول دو جریان  از طریق بینایی، شنوایی، بویایی دهش یآور جمع

گرفتن خواسته  نظر و بدون در اوریفنشرکت یا توسعه  راهبرد بر اساسوجود دارد که یکی 
نیاز و خواسته  بر اساسو دیگری  یکرد استرو  این ازآمده  مشتری است و خیلی از اختراعات پدید

 [.8] مشتری است
عواطف و تصویر ذهنی مشتری به  ،تبدیل ادراکات، احساسات اوریفنیک  مهندسی کانسی     

شناسی،  مانند روان ها بسیاری از رشتهدر  اوریفنو مشهود است. این  لمس قابلیک محصول 
. دهد را نشان میجریان ظهور مهندسی کانسی 1، شکل [. 9] استفاده شده استارگونومی و غیره 

مربوط به شرکت  های فعالیتنمایانگر مشتری و ردیف پایین  های خواسته دهنده نشانردیف باال 
 .است

 

 
 

 [.10. مفاهیم اساسی ظهور مهندسی کانسی ]1شکل 


که در مرحله اول دامنه محصول و  شمارد یبرم گونه اینمراحل کانسی را  ،(2002اسچوت )     
، مجالت و مبانی نظریسپس عبارات کانسی با استفاده از  ؛شود های مشتری شناسایی می گروه

[ و همزمان یک پایگاه 11عبارت باشد ] 600تا  تواند میشود که این عبارات  می گردآوریغیره 
احساسات بیشتری درگیر شوند.  گونه اینتا  دشو میتصویر شامل عکس و ویدئو از محصول ایجاد 

کنند که  های تمایز معنایی ارزیابی می مرحله مشتریان محصوالت را بر اساس مقیاس ینا از  پس
است. در مرحله بعد عبارات کانسی  شده حاضر روش کیو جایگزین این روش پژوهشالبته در 

یابند. سپس کلمات نماینده برای هر عامل انتخاب و پایگاه داده  تحلیل عاملی کاهش می یلهوس به
ارزیابی قرار  های محصول مورد . با استفاده از پایگاه داده جدید، نمونهدشو میکانسی ایجاد 

سازد و  ها ارتباط برقرار می نسی و پایگاه داده عکسها بین پایگاه داده عبارات کا گیرند. ارزیابی می
 .دشو میدر ادامه پایگاه دانش ایجاد 

 

 
ندارد یاخواسته  

 

محصول 
فردمنحصربه  

محصول 
 موردنظر
 )مطلوب(

 

 محصول خوب

 برقراری کیفیت احساسی برقراری نیازهای کیفیتی برقراری کیفیت خوب توسعه محصول
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 :است داده نشان ،2شکل  درخالصه  طور بهاین مراحل را  ،(2001ناگاماچی )
 

 
 [.12طرح کلی از روند سیستم مهندسی کانسی ]. 2شکل 



بار این روش را  نخستینبرای  1935روش کیو استفانسون بود که در سال  گذار یانبن.روشکیو
در توان آن در دستیابی به الگوهای  (،1935) . جذابیت این روش از نظر استفانسونکردمعرفی 

 بندی طبقهتحلیل عاملی به شکلی رایج برای  که درحالی ؛ستا ها ذهنی افراد و کاوش در آن
 بندی طبقهکیو برای  شناسی روش از (،1935) . استفانسونشود میمتغیرها یا صفات استفاده 

خاص  های درباره موضوع ها آنهای  های موجود در دیدگاه با توجه به شباهت دهندگان پاسخ
رات ذهنی در گروهی خاص از افراد استفاده کرد. هدف وی از این کار شناسایی محدوده و تغیی

 [.13]درباره موضوعی خاص بود 

عبارات کانسی یآورجمع  

محصول یهانمونه یآورجمع  

محصول بر روی مقیاس تمایز معنایی یها نمونهارزیابی   

 تحلیل عاملی عبارات کانسی

 ایجاد پایگاه داده کانسی

با استفاده از ابزار آماری ها دادهتجزیه تحلیل   

 ایجاد یک پایگاه دانش

 ایجاد طرح پایگاه داده

افزارنرمایجاد   

 بازبینی سیستم مهندسی کانسی

 تعیین قلمرو محصول
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سازد  فنی است که پژوهشگر را قادر می ،کیو شناسی روش(، 1386خوشگویان فرد ) عقیدهبه     
های  گروه بندی دستهبه  دوم،کند و  بندی طبقهادراکات و عقاید فردی را شناسایی و  نخست،تا 

روش کیو روشی است معتقدند  ،(2005واتس و استنر ) [.11] بپردازد ها آن افراد بر اساس ادراکات
یات کیفی ئشده را در سطح باالیی از جز های مشترک استخراج که اجازه تفسیر و درک دیدگاه

 .[15] یک روش ظریف و مؤثر است رو ازایندهد و  می ارائه
 

 کانسيهایپژوهشپیشینه ارزیابی احساسی »عنوان  ی را باپژوهش ،(1999ژانگ و چن ).
 پژوهشبه روش کانسی انجام دادند. در این  «های سنگین )کامیون( طراحی داخلی ماشین

سال رانندگی  30تا  1راننده که تجربه  26. بررسی شدخودرو  «درب»خصوص طراحی داخلی  هب
فت صفت ج 12کامیون از نظر طراحی داخلی درب بررسی شدند. تعداد  6و  شدندانتخاب  ،داشتند

های  که برای رانندگان ویژگی نشان داد. نتایج شدبر اساس مقیاس تمایز معنایی انتخاب 
[.16] عملکردی و کارایی بیشتر از شکل و ظاهر اهمیت دارد

خصوص طراحی داخلی خودرو با روش کانسی  ی را درپژوهش ،(1997جیندو و هیراساگو )    
شمار برای  طرح کیلومتر 24شمار )نشانگر( خودرو بود.  در مورد کیلومتر پژوهشانجام دادند. این 
جفت  8مشارکت کردند.  پژوهشزن در این  9مرد و  14نفر شامل  23و  شدبررسی انتخاب 

شدند. تحلیل عاملی دو عامل را استخراج  بندی درجهتایی لیکرت  هفتصفت بر اساس مقیاس 
سان است( و مجلل. این دو عامل در ارزیابی طراحی یک فهم آ دهنده نشان: ظاهر تمیز )کرد

 [.17شمار بسیار مهم هستند ] کیلومتر
خصوص طراحی داخلی خودرو انجام دادند و  ی را درپژوهش ،(2003) همکارانکارلسون و      

این بودند تا احساسات مشتریان را نسبت به طراحی داخلی خودرو کشف کنند. در این  دنبال به
از خودروی کننده  استفادهبردن به تصور افراد و مشتریان  برای پی «تمایز معنایی»روش ، پژوهش

عامل خوشایندی، پیچیدگی، پیوستگی، توانایی،  8و احساس و عقیده افراد با  کار رفت بهولوو 
مشارکت  پژوهشدر این  نفر 69. شدگیری  اندازه بودن و عالقه موقعیت اجتماعی، ابتکار، محصور

 4سال از خودرو را داشتند.  3سال بود و سابقه استفاده حداقل  60تا  20بین  ها آنکه سن  کردند
 [.18در نظر گرفته شد ] پژوهشخودرو برای 

خصوص طراحی کنسول مرکزی اتومبیل با  در ای مطالعه ،(2014) محمد و مصطفی    
 12اتومبیل را انتخاب کردند.  10برای این منظور  ها آنروش کانسی انجام دادند.  کارگیری به

 شرکت پژوهشدر این  سال 30تا  18بین  نفر 30و  شدانتخاب  پژوهشعبارت کانسی برای این 
 گذاری عالمتتایی ابداً تا خیلی زیاد  هفتعبارات را در یک بازه  کننده مشارکتکردند. افراد 

میزان محبوبیت را بین هر دو گروه مرد و زن  بیشترین «شورلت»اتومبیل  طبق نتایج،کردند. 
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 [.19زنان کمترین ارجحیت را دارا بود ] در میانو هوندا  داشت
 
پژوهششناسيروش.3

یک ابزار تحلیلی در فرآیند اجرایی مهندسی  عنوان بهروش کیو  پژوهشدر این .پژوهشنوع
کاربردی و از  یپژوهش ،کانسی تلفیق شده است و از دیدگاه کاربرد روش کیو در مهندسی کانسی

فراترکیبی گونه جدیدی از  های پژوهش. آید میشمار  هفراترکیبی ب های پژوهش ونظر روش جز
در روش کیو ابتدا  .شود استفاده میی و کیفی ی کمّها روشترکیب  در آن ازاست که  ها پژوهش

پرسشنامه خاص این  وسیله به ها داده .گیرد شکل میکیفی پیش رفته و فضای گفتمان  صورت به
به  ؛آید میی )تحلیل عاملی کیو( به کمک آن ی کمّها روشو در ادامه  شود میروش گردآوری 

 .رود می شمار بهفراترکیبی  های پژوهش جزوهمین دلیل روش کیو 
 

کانسي مهندسي در روشکیو مراحل  موردنظرحاضر پس از تعیین حوزه  پژوهشدر .
کنسول مرکزی  تر یجزئ صورت به)مهندسی کانسی برای طراحی داخلی خودروی پژو پارس و 

و ابزار الزم برای  آوری جمعمرتبط های  هو مقال ها هآن( فضای گفتمان از منابع مختلف و مجل
انتخاب و پرسشنامه  کنندگان مشارکت طراحی شد. ،که مطابق با روش کیو بود ها دادهگردآوری 

و با  شده  SPSSافزار  نرموارد  ها داده، ها پرسشنامه. پس از گردآوری شدتوسط آنان تکمیل 
 پژوهششدند. مراحل روش کیو در این  بندی دستهتحلیل عاملی کیو افراد بر اساس ذهنیتشان 

 .مشاهده است قابل ،3در شکل 
 

 

 
 . مراحل مطالعه کیو در مهندسی کانسی3شکل 

تعیین موضوع 
: مهندسی پژوهش

 کانسی کنسول

موضوع و مراجعه  مبانی نظریمرور 
به منابع مختلف برای کشف عبارات 

، هاهها، مجلکانسی )روزنامه
ها( ها، مصاحبه سخنرانی  

ارزیابی و 
فضای  یبندجمع

 گفتمان

انتخاب عبارات 
 برای نمونه کیو

 ایجاد دسته کیو

 

انتخاب 
کنندگان مشارکت  

یسازمرتب  

تحلیل آماری 
ها داده  
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فضایگفتمان تشکیل با  گرفته انجام های پژوهشحاضر با مراجعه به پیشینه  پژوهشدر .
واژگان احساسی مرتبط با  ،در حوزه طراحی داخلی خودرو خصوص بهروش مهندسی کانسی و 

تصاویر مربوط به طراحی داخلی  آوری جمعهمچنین با شد؛ طراحی داخلی خودرو استخراج 
انتخاب شد. تصاویر مربوط به قطعه  ،بود موردنظرپژوپارس تصاویری که بهتر گویای قطعه 

خبرگان کاربری )کارشناسان نمایندگی فروش خودرو و  گروهی از توسطنیز  موردنظر
 .شدانتخاب  ،4 تصویر درنهایتقرار گرفت که  یموردبررسخودرو(  ای حرفه کنندگان تفادهاس

 

 
. کنسول مرکزی خودروی پژوپارس4شکل   

 
بودند که وجوه مختلف محصول مانند رنگ، ظاهر و جنس را  یا گونه به شده یگردآورعبارات      

صفت بودند در اختیار خبرگان دانشگاهی قرار  80که بالغ بر  شده انتخابسپس صفات  ؛یرندبرگدر
 ،دو صفت متضاد بودند دربردارندهکه  یهدوسواین عبارات در یک طیف  بیشتر که ازآنجاگرفتند و 

. شدصفات یکی از دو سر طیف حذف  بندی رتبهتفاوت جدول کیو از نظر  به علتگرفتند،  قرار می
ای از خودرو حرفه کنندگان استفادهشتریان خبره که همان در اختیار م آمده دست بهصفات 

مناسب قرار گرفت تا صفاتی که معنی مشابهی دارند یا برای این محصول  ،پژوپارس بودند
همچنین صفاتی که از نظر مشتریان خبره برای این محصول در نظر ؛ نیستند شناسایی شوند

، مشاهده 1در جدول  که شدواژه احساسی انتخاب  36 درنهایت ؛اند نیز ثبت شوند گرفته نشده
 .شوند می
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 . واژگان احساسی طراحی کنسول مرکزی خودروی پژوپارس1جدول 

 عبارتکانسي منبع

[16، 18]  مهیج 

[18]  خوشایند 

[16، 18] کننده خسته   

[7 ،18 ،19]  مردانه 

[16، 18]  نیرومند 

[7 ،18، 19]  لطیف 

[18، 19]  گران 

[18 ،16 ،20، 10]  مدرن 

[18]  مناسب 

[18، 10]  قدیمی 

[18، 19]  خاص 

[16 ،19 ، 20]  برازنده 

[19]  دوستانه 

[16 ، 19]  زمخت 

[19]  رسمی 

[19 ، 20]  اسپرت 

[20]  نوآور 

[20و  16]  یننشدل 

[20]  هماهنگ 

[20]  مجلل 

[10، 20]  پویا 

[10، 20]  شیک 

[10 ، 20]  دلربا 

[20]  راحت 

[16 ،20]  نرم 

[16]  جعبه مانند 

[10، 16]  مالیم 

[10 ،16]  روشن 

[10 ،16 ،18 ،19 ،20]  ساده 

[16، 20]  کالسیک 

[16]  رنگی 

[16]  مرتب 

[10]  گرم 

[10] بخش نشاط   

[10]  ظریف 

[10]  زیبا 

 



 

 63 ... یو مهندس ویک یشناس روش یرویکرد تلفیق یریکارگ به

گیرینمونه نیاز کند که روش کیو به افراد زیادی برای پاسخگویی  عنوان می ،(1980براون ).
مدنظر به کل جامعه  شده انتخاب[. در مطالعه با روش کیو تعمیم نتایج از نمونه افراد 21ندارد ]
الگوهای  شود؛ بلکه کشف و اثباتنیست تا نمونه بزرگی انتخاب  الزم دلیلبه همین  نیست؛

 ،مقابل تعداد متغیرها نسبتاً کم و در R روانشناسی یها پژوهش. در مدنظر استذهنی مختلف 
های آماری با ی اغلب پژوهشینسبتاً زیاد است. به علت ماهیت استقرا کنندگان مشارکتتعداد 

به کل جامعه بیشتر  ها آن، نتایج معتبرتر شده و امکان تعمیم کنندگان مشارکتافزایش تعداد 
ی استانداردی برای تعیین حجم نمونه ها روشی یاستقرا های پژوهشبرای  طورمعمول به. شود می

بهتر است.  ،این است که هرچه تعداد نمونه بیشتر باشد ها آناما قاعده کلی در همه  ؛جود داردو
صادق نیست. این تفاوت به آن دلیل است که نخست در  Q شناسی روشاین مسئله در 

در نقش متغیر  کنندگان مشارکتکیوها یا همان متغیرها هستند و  عبارات نمونه Q شناسی روش
ی ندارد. در این روش کشف و شناسایی یکیو ماهیت استقرا شناسی روشنکه دوم ای و هستند
این کار با تعداد کمی از افراد  پذیرد؛ درنتیجه صورت می ها آنهای افراد و تفسیر و مقایسه دیدگاه

انجام است و افزایش تعداد افراد نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت. برای روش کیو  نیز قابل
باشد و بسیاری از مطالعات با  ها ینهگزنصف تعداد  کنندگان مشارکتشود تعداد پیشنهاد می

کردن نمونه کیو به کاهش  [. اضافه22] اند کردهقبولی را ارائه  تعدادی کمتر یا بیشتر نتایج قابل
و  شود میمنجر کارایی تحلیل عاملی کیو با توجه به کاهش تعداد عبارات کانسی نسبت به نمونه 

هدفمند صورت پذیرد و هدفمندی  صورت به گیری نمونهاما باید  ؛یابد مینتایج کاهش اعتبار 
 26رو تعداد  این از شوند؛مختلفی ارائه  های دیدگاهتا  گیرد میانتخاب نمونه به این علت صورت 

انتخاب  جنسیت مختلف و استفاده بیش از یک سال از خودرو، یالتتحص با سن، کننده مشارکت
 .شد
 

پرسشنامه مخصوص روش کیو ها،  دادهبرای گردآوری در این پژوهش.هادادهآوریجمعابزار
. پرسشنامه همراه با شدطراحی  دار شمارهگویه یک کارت  36. برای هر یک از کار رفت به

 کننده مشارکتپارس در اختیار  دستورالعمل دقیق و با پیوست تصویر کنسول مرکزی خودروی پژو
قرار گرفت و از آزمودنی در نمونه خواسته شد تا با توجه به میزان موافقت یا مخالفت خود با آن 

 قرار دهد. ،5مطابق شکل  ،پارس آن را در خانه مربوطه واژه احساسی برای کنسول مرکزی پژو
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گویه  36برای  شده طراحی. نمونه جدول کیو 5شکل   

 
هادادهتحلیلوبررسيروش . شددر این مرحله از ابزار آماری تحلیل عاملی کیو استفاده .

های کیو است. مبنای این  ترین روش آماری برای تحلیل ماتریس داده روش تحلیل عاملی، اصلی
شود  استفاده می «تحلیل عاملی کیو»از عبارت  رو ینازااست؛  «افراد»روش نیز همبستگی میان 

ی الزم ها دادهشوند.  می بندی دستهمتغیرها  یجا بهتا تأکید شود در فرآیند تحلیل عاملی، افراد 
. شدند بندی دستهو با استفاده از تحلیل عاملی افراد  هشد SPSS افزار نرمپس از گردآوری وارد 

روش  وسیله بهها  و عامل کار رفت به ها آزمودنیانجام تحلیل عاملی ماتریس همبستگی بین  برای
چرخش داده شدند. بدین ترتیب افراد بر اساس  ،اصلی استخراج و به روش واریماکس همؤلف

های مربوط به هر گروه  هر گروه، دیدگاه هاینظر بندی رتبهشدند و با  بندی گروه  بارهای عاملی
 .شدمشخص 

 

جامعیت عبارات نمونه کیو است  ،درباره مطالعه کیو مطرح شود تواند میآنچه .رواييوپايايي

حاضر سعی شد با کمک پیشینه  پژوهش[. در 14های مختلف را نمایان کند ] که بتواند ذهنیت
و مصاحبه با دارندگان خودرو فضای کاملی برای گفتمان و انتخاب  1مطابق جدول  ،پژوهش

ی درجه یکسانی از برای روایی محتوا باید بین محتوای عباراتی که یا رو .شودواژگان ایجاد 
همچنین روایی صوری با  ؛تناسبی وجود داشته باشد ،های مجاور قرار دارند طیف یا روی درجه

دادن  نسبت به ظرفیت و قابلیت عبارات برای نشان کنندگان مشارکتبررسی میزان رضایت 
نشگاهی برای بررسی روایی از نظر خبرگان دا پژوهش[. در این 23است ] پذیر امکانذهنیت آنان 

استفاده  ،آشنا به موضوع بودند کنندگان مشارکتو همچنین خبرگان امر که متشکل از تعدادی از 
همچنین به بازخوردهای افرادی  شوند؛نبودن بررسی  تا عبارات کیو از نظر جامعیت و مترادف شد

تا مشکالتی که در روند تکمیل پرسشنامه پیش  شدتوجه  ،اولیه شرکت کرده بودند آزمونکه در 
 .شودحل  ،آید می

5+  4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 5- 

           

(1)  
 صفت

         (1) 
 (2)        (2) صفت

 (3)      (3) 

(4)    (4) 

(5)  (5) 

(6) 

 خنثی موافق مخالف
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 سازی مرتبمعتقد است تکرار  ،(1980پایایی نیز مطرح است. براون ) ،کیو سازی مرتببرای      
های رایج برای بررسی پایایی  [. روش21قبلی سازگار خواهد بود ] سازی مرتبدرصد با  85تا 

کارت برای دو نمونه افراد مشابه یا  دودستهکردن و ایجاد  یمهدونآزمون مجدد، روش  :از اند عبارت
روش آزمون از پژوهش حاضر  در[. 24کارت مشابه برای یک نمونه افراد ] دودسته کارگیری به

و با فاصله زمانی در اختیار افراد قرار  دومرتبهکه پرسشنامه  ابدین معن صورت استفاده شد؛مجدد 
پایایی مناسب  دهنده نشانآمد که  دست بهدرصد  80 ،ه بعد از بررسی ضریب همبستگیگرفت ک

 شده است. پرسشنامه طراحی
 
پژوهشهایيافتهوهاداده.تحلیل4

 که طوری به شد؛هدفمند انتخاب  صورت بهحاضر  پژوهشنمونه .شناختيمشخصاتجمعیت
از خودرو  سال یکاز نظر جنسیت، تحصیالت و سن متفاوت بوده و حداقل  دهندگان پاسخ

 .کردپراکندگی نمونه را مشاهده  توان می ،2در جدول  .استفاده کرده بودند
 

 شناختی نمونه . مشخصات جمعیت2جدول 

تحصیالتجنسیت

 9 زن 1
 7 دیپلم 1

 17 مرد 2

 1 یپلمد فوق 2مدتآشنايي

    12 سال 1-3 1

 7 سال 3-5 2
 10 لیسانس 3

 7 سال 5بیش از  3

 5 یسانسل فوق 4سن

    22 جوان 1

 2 میانسال 2
 3 دکترا 5

 2 مسن 3



که پژوهشگر را قادر به تعیین و است هایی  یکی از آماره، KMOزمون آ.هادادهقابلیتآزمون
قرار همواره مقدار آن بین صفر و یک  و کند ها برای تحلیل عاملی می بودن داده تشخیص مناسب

ها برای تحلیل عاملی است. عالوه  کفایت داده دهنده نشانباشد  5/0بیشتر از  که یدرصورت دارد و
. آزمون بارتلت این فرضیه را که ماتریس کردبر این آزمون باید از آزمون بارتلت نیز استفاده 

آزماید. چنانچه  با متغیرهای ناهمبسته است را می یا جامعهمتعلق به  شده مشاهدههای  همبستگی
ها برای  درصد( داده 5رد شود )مقدار کمتر از  ،این فرضیه که متغیرها با هم همبستگی ندارند
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. مقادیر کردنباید به تحلیل عاملی اقدام  صورت ینادر غیر  ؛تحلیل عاملی مناسب هستند
 .شود مشاهده می ،3جدول  ها در از این دو آزمون برای داده آمده دست به


 پژوهشهای  برای داده KMO. نتایج آزمون بارتلت و 3جدول 

نوعآزمونمقدارآزمون

54/0 KMO 

 بارتلت 000/0



قابلیت تحلیل عاملی را  شده یگردآورهای  داده شدبعد از اینکه مشخص .تحلیلعامليکیو
ها پرداخته شد. در این مرحله تحلیل عاملی کیو  به تحلیل داده SPSS افزار نرمدارند با استفاده از 

ماتریس  از انجام تحلیل عاملی برایذهنیت اشخاص صورت گرفت.  بندی دسته منظور به
اصلی استخراج و به روش  هروش مؤلف وسیله بهافراد(  یها گروهها ) عامل استفاده شد؛همبستگی 

شدند. در اجرای تحلیل  بندی دستهگروه  9واریماکس چرخش داده شدند. بدین ترتیب افراد در 
 .گیرند میدر جایگاه متغیرها قرار  کنندگان مشارکتو  ها آزمودنیصفات در جایگاه  ،عاملی کیو
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 . بارهای عاملی چرخش یافته4جدول 

 هامؤلفه

ت
رک
شا

م


ن
گا
ند
کن



9 8 7 6 5 4 3 2 1 

054/0- 183/0 129/0 019/0- 059/0- 076/0- 048/0 139/0 900/0  2P 

061/0 040/0- 100/0 120/0- 118/0 091/0- 134/0 296/0 857/0 22P 

047/0- 275/0 157/0- 082/0 215/0 033/0- 005/0- 339/0 782/0 3P 

106/0 361/0 238/0 081/0 384/0 231/0 110/0 080/0- 676/0 12P 

105/0- 228/0 240/0 272/0 138/0- 229/0 435/0 155/0 471/0 26P 

076/0 036/0 123/0 062/0- 027/0- 237/0- 014/0 854/0 131/0 5P 

165/0- 236/0- 077/0- 161/0- 288/0- 238/0- 139/0- 746/0 053/0 6P 

125/0 188/0- 046/0- 090/0- 184/0 090/0 119/0 733/0 344/0 23P 

135/0 025/0- 290/0- 227/0 085/0 120/0- 274/0 663/0 364/0 1P 

183/0- 354/0 084/0 059/0- 058/0- 130/0 008/0 625/0 259/0 4P 

102/0- 082/0 002/0 055/0 033/0- 062/0 936/0 132/0 088/0 17P 

170/0 081/0- 161/0 064/0- 054/0- 051/0 915/0 026/0 062/0 15P 

021/0 426/0 363/0- 269/0- 050/0 197/0 493/0 327/0 000/0 13P 

178/0- 085/0 166/0 070/0- 035/0- 751/0 292/0- 247/0- 018/0 14P 

148/0 035/0- 196/0 083/0 186/0 726/0 192/0 009/0- 274/0- 18P 

070/0- 238/0- 065/0 025/0- 261/0 676/0 366/0- 089/0 040/0 25P 

079/0 089/0- 196/0 176/0- 789/0 052/0- 041/0- 058/0 111/0- 9P 

220/0 230/0- 323/0 060/0 732/0 104/0- 224/0- 058/0- 175/0- 10P 

056/0 176/0- 420/0- 011/0 506/0 223/0 372/0 267/0- 181/0- 20P 

180/0- 091/0- 200/0 852/0 054/0 095/0 100/0 185/0- 012/0 24P 

229/0 060/0- 239/0- 719/0 244/0 226/0 002/0 010/0- 071/0- 8P 

130/0- 227/0 822/0 006/0 037/0- 257/0 142/0- 042/0 108/0 21P 

008/0 705/0 274/0 221/0- 017/0- 091/0- 111/0 094/0 307/0 16P 

048/0- 547/0 018/0 466/0- 040/0- 310/0 332/0 118/0- 082/0 11P 

884/0 065/0- 204/0- 025/0- 044/0 114/0- 103/0- 026/0 058/0 19P 

685/0 154/0 220/0 040/0- 026/0- 317/0 354/0 022/0- 232/0- 7P 

 
طبق که  شدمقادیر ویژه هر عامل بررسی  ،شده استخراجاز عوامل  یکبودن هر  معناداربرای آزمون      

 5هستند. جدول  معنادارعامل  9 هر ،است 1عامل بیشتر از  9 هرمقادیر ویژه برای  که ازآنجا ،5جدول 
 .استواریانس توضیح داده شده توسط هر گروه  دهنده نشانهمچنین 
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 هر عامل کننده تبیین مقادیر ویژه و درصد واریانس .5جدول 

هاعامل
 مقاديرچرخشيافتهبارهایعاملي

تراکميدرصدواريانسجمعدرصدواريانسمقاديرويژهبرایهرعامل

1512/3 509/13 509/13 

2237/3 451/12 960/25 

3022/3 623/11 583/37 

4273/2 741/8 324/46 

5953/1 510/7 834/53 

6834/1 052/7 886/60 

7765/1 789/6 675/67 

8750/1 731/6 406/74 

9643/1 321/6 727/80 



از عبارات کیو از طریق روش رگرسیونی  یکبرای هر  1در مرحله بعد امتیازهای عاملی     
ترتیب نزولی مرتب و آرایه عاملی یا همان  این امتیازات به SPSS افزار نرمآمد و از طریق  دست به

 کامالًبا کدام عبارت نظر  ها گروهتا بتوان دریافت که هر یک از  شدامتیاز هر کارت مشخص 
آن تفسیرپذیری عبارات کیو انجام شود.  بر اساسو  اند اشتهدمخالف  کامالًو تا  نظر یبموافق، 

صفات در  سازی مرتبو نحوه  6های کیو در جدول  برای نمونه امتیاز عاملی گروه اول برای گویه
طرح فعلی  کنندگان مشارکتاز نظر این گروه از  بنابراین ؛ارائه شده است ،7گروه اول در جدول 

اسپرت، مدرن و  های ویژگیبوده و فاقد  کننده خسته حال یندرعکنسول مرکزی ساده، خوشایند و 
.تحلیل شدندنیز به همین ترتیب  ها گروه. بقیه استمجلل 























                                                 
1. Factor Scores 
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 . امتیاز عاملی و آرایه عاملی گروه اول6جدول 

صفت امتیازعاملي امتیازکارت شمارهکارت

 16 اسپرت -053/2 -5

 8 مدرن -572/1 -4

 20 مجلل -569/1 -4

 35 ظریف -476/1 -3

 23 دلربا -277/1 -3

 1 مهیج -992/0 -3

 25 نرم -932/0 -2

 34 بخش نشاط -818/0 -2

 30 کالسیک -685/0 -2

 21 پویا -620/0 -2

 6 لطیف -479/0 -1

 11 خاص -479/0 -1

 27 مالیم -461/0 -1

 7 گران -429/0 -1

 31 رنگی -419/0 -1

 5 یرومندن -418/0 0

 4 مردانه -228/0 0

 36 زیبا -108/0 0

 33 گرم -072/0 0

 28 روشن 001/0 0

 13 دوستانه 437/0 0

 26 جعبه مانند 441/0 1

 22 شیک 450/0 1

 24 راحت 455/0 1

 12 برازنده 456/0 1

 15 رسمی 514/0 1

 32 مرتب 659/0 2

 18 یننش دل 985/0 2

 19 هماهنگ 111/1 2

 14 زمخت 168/1 2

 10 قدیمی 196/1 3

 9 مناسب 218/1 3

 17 نوآور 252/1 3

 3 کننده خسته 312/1 4

 2 خوشایند 711/1 4

 29 ساده 722/1 5
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 . توزیع اجباری گروه اول برای واژگان کانسی7جدول 

 

وپیشنهادهاگیرینتیجه.5

شده است و بعد از بررسی منجر دسته  9ذهنیات افراد در  بندی دستهتفاوت در احساسات به      
صفاتی که در هر گروه  ترین مهم ،ذهنیت 9کیو مربوط به  های جدول سازی مرتبنحوه 

 ارائه شده است. ،8در جدول  بندی شده و جمع ،برانگیخته شده است
شناختی و صفاتی که بیشترین  جمعیت های ویژگیگرفتن  نظر با در ها گروهی جداگانه با بررس     

: گروه اول جوان و دارای نتایج زیر حاصل شدبرانگیختگی را در هر گروه ایجاد کرده است 
طراحی  یلدل به احتماالًداند و تحصیالت پایین است که طراحی موجود را مدرن و اسپرت نمی

صوتی و تصویری جدید در این طراحی است.  های یاورفناستفاده از  و عدم دار یهزاوقدیمی و 
این گروه طراحی را نیرومند،  .جوان و دارای تحصیالت باال هستند ،مرد بیشترگروه دوم و سوم 

تحصیالت و عالقه  با تواند میبودن  نوآوری و قدیمی دانند که عدممردانه، قدیمی و غیرنوآور می
د که طراحی نبه خالقیت و نوآوری در محصول ارتباط داشته باشد. گروه چهارم و نهم اعتقاد دار

که نه جوان  شداما مجلل نیست که با بررسی سن این دو گروه مشخص  ؛مهیج و خوشایند است
دن محصول بو مجلل بهو شاید به همین دلیل  قرار دارندبلکه بین این دو ؛ و نه مسنهستند 

بودن  جذابیت و پیشرفته به دنبالجوانی بیشتر  رسد افراد در نظر می بهزیرا  ؛دهند اهمیت می
افرادی که بین این دو گروه اما  ؛بودن ساده و مرتب ،راحتی دنبال بهمحصول هستند و در سن باال 

طرح را  ،جوان استکه متشکل از زنان  5گروه  کاالی لوکس و مجلل هستند. دنبال به قرار دارند
ناشی از عالیق جوانی به شادابی بیشتر در طراحی  تواند میداند که نمی بخش نشاطخاص و 

 8و  7و ارتباط مشخصی یافت نشد. گروه  نبودشناختی  دارای ویژگی بارز جمعیت 6 گروه .باشد
ت متنوع د )از نظر تحصیالنو تجربه استفاده کمتری دار آیند یمشمار  هو مسن ب میانسالکه 

ناشی از راحتی کار با این کنسول و  تواند میکه این  داند یماست( این طراحی را مناسب و زیبا 
 جدید و پیچیده در محصول باشد. اوریفنقرارندادن 

5 4 3 2 1 0 1- 2- 3- 4- 5- 

 مرتب قدیمی کننده خسته ساده
جعبه 
 مانند

 اسپرت مدرن ظریف نرم لطیف نیرومند

 

 مجلل دلربا بخش نشاط خاص مردانه شیک یننشدل مناسب خوشایند

 
 

 مهیج کالسیک مالیم زیبا راحت هماهنگ نوآور 

 
  

 پویا گران گرم برازنده زمخت

 
 

 رنگی روشن رسمی

 
 

 دوستانه
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شناختی در ایجاد تفاوت در  عامل جمعیت ترین مهمکه سن  توان نتیجه گرفت طور کلی می به     
با بررسی اشتراکات  اهمیت بیشتری دارند.سپس جنسیت و تحصیالت  است؛ دیدگاه و ذهنیت
داشتند مشخص  ها گروهرا در  یختگیبرانگگروه ذهنیت، صفاتی که بیشترین  9احساسات بین 

، مردانه، گران، قدیمی، کننده خستهنوآور، مجلل، خوشایند، مهیج،  اند از: این صفات عبارتشدند. 
ی پاسخگو )مدت ها گروهخاص  های ویژگیعلت  یبا و مهیج بهراحت که صفات زو  مرتب، زیبا

و دو صفت  شدی دیگر( از بررسی حذف ها گروهاستفاده کمتر از محصول و مخالفت نسبی 
 کردندگروه موافق( که بیشترین موافقت را ایجاد  3نبودن ) گروه موافق( و نوآور 3) یندیخوشا

 مانده یباقخصوص صفات  با بررسی موافقت و مخالفت در شدند.دو صفت کلی انتخاب  عنوان به
و  بودن ، مرتببودن راحت یاحساسصفات که خوشایندی حاصل  توان نتیجه گرفت می

به مجلل،  یازو نبودن محصول  قدیمی یاحساسصفات است و نیاز به نوآوری حاصل  بودن مردانه
 .باشد میبودن محصول  یننشدل و خاص، برازنده

 
 گروه ذهنیت 9صفات احساسی برای  یبند جمع. 8جدول 

 (-4و-5بیشترينمخالفت) +(4+و5بیشترينموافقت) گروه

 مدرن، مجلل، اسپرت کننده خستهساده، خوشایند،  1

 ، برازنده، نوآوریننشلد مردانه، قدیمی، گران 2

 نرم، راحت، نوآور نیرومند، قدیمی، مرتب 3

 مجلل، زمخت پویا، گران، خوشایند، مهیج 4

 بخش نشاطخاص، برازنده،  کننده خستهمردانه، راحت،  5

 مانند، خاص قدیمی، جعبه رسمی، دلربا، دوستانه 6

 ، دلربا، لطیفکننده خسته مناسب، زیبا، اسپرت 7

 نوآور، کالسیک، دوستانه مرتب، زیبا، راحت 8

 ، مردانه، مجللیننشلد مهیج، گرم، خوشایند 9

 
توان نتیجه گرفت که طراحان در طراحی مجدد محصول باید به سن  از بررسی باال می     

و بر نوآوری با  کنندعامل در تفاوت دیدگاه ذهنی اشخاص دقت بیشتری  ترین مهم عنوان به
 وسیله بهبودن  بودن و جدید بودن محصول، ایجاد احساس مجلل ایجاد احساساتی نظیر خاص

لبته این فرآیند باید با حفظ حس خوشایندی سابقی که در مشتریان نسبت ا کنند؛دانش فنی اقدام 
صورت پذیرد که این حس خوشایندی ناشی از صفاتی مانند  ،به محصول وجود داشته است

بودن یا همان نظم موجود در طراحی بوده است که حالت مردانه نیز باید  راحتی و مرتب
صفت برای زنان نیز خوشایند است یا با تغییراتی  قرار گیرد که آیا این تر یقدق یموردبررس

با تغییراتی در قسمت رنگ  . برای مثال،تأمین سلیقه بانوان بهبود بخشید برایتوان آن را  می
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 .کردشاید تا حدودی بتوان این رضایت را تأمین 
ت به که شایسته اس طور آن یدکنندهتولبودن صنعت خودرو در ایران موجب شده تا  انحصاری     

سلیقه مشتری در طراحی محصول توجه نداشته باشد و این موضوع را در فرایند طراحی محصول 
 ،روز دنیا هنگام پاسخگویی و بیان احساسات های یطراح. در نظر نگیرد یا کمتر در نظر گیرد

خصوص در نسل جوان که بیشتر با فضای طراحی جهانی و بحث خودرو در خارج از مرزها آشنا  هب
نوآوری در محصول را حس کنند.  نبودن و عدم تا جدید شود میو موجب  است تأثیرگذار ،هستند

طراحی خودرو برای کنسول مرکزی طرحی جدید ایجاد کنند که بتواند  گروهکه  شود میپیشنهاد 
باشد که نیازهای احساسی  ای گونه بهباید  یادشده. طرح رفع کند کامالًنیاز به نوآوری محصول را 

کلی مطرح شده است. جدول  صورت به، 9پوشش دهد. این موضوع در جدول  یخوب بهکاربران را 
 ؛اند داشته کننده مشارکتبعد از بررسی احساساتی که بیشترین برانگیختگی را در افراد  ،9

 شداظهار  کنندگان مشارکتتوسط  ها پرسشنامهو اطالعاتی که در فرآیند تکمیل  هاهمچنین نظر
خودرو در قسمت  روز به های طراحیاینترنتی که در زمینه  های سایتو  ها هو استفاده از مجل
 ، ایجاد شد.کردند میخصوص کنسول مرکزی فعالیت  هداخلی خودرو و ب
 توان به موارد زیر اشاره کرد: های پژوهش حاضر می ازجمله محدویت

پیش رفت و به مرحله فنی و سپس تنها تا قسمتی از فرآیند مهندسی کانسی این پژوهش ـ 
 ؛نشدارتباط بین این دو قسمت و طراحی محصول وارد 

یعنی فقط بخش کنسول مرکزی خودرو  ؛تمرکز داشتبر یک قسمت جزئی از خودرو ـ تنها  
  ؛بررسی شد

های متفاوت  خودروها و طراحیسایر خصوص  تنها در مورد یک خودرو صورت گرفت و در ـ
 بررسی صورت نگرفت. ،مقایسه برانگیختگی احساسی افراد برایداخلی 
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 طراحی مجدد کنسول مرکزی برایکلی  ها یشنهادپ. 9جدول 

ی
 خوشایند

بودن راحت  
 ؛بودن اجزای کنسول شامل کلیدها هنگام استفاده روانـ 

 ؛فاصله مناسب بین اجزای کنسولـ 

 .صندلی خودرودسترسی آسان به کنسول و اجزای آن از روی ـ 

بودن مرتب  
 ؛گیری مناسب اجزای کنسول جایـ 

 ؛نبودن کنسول شلوغـ 

 .بر روی کنسول قرارگرفتهمناسب اجزای  هاندازـ 

 مجلل
 ؛یفیتباکجنس و قطعات ـ 

 .چرم، چوب و فلز )کروم( تر مناسبکاربرد و ترکیب ـ 

 405کردن از خودروهای مشابه مثل  متفاوتـ  خاص

ی
 نوآور

 جدید

 ؛روز بهجدید مانند سیستم صوتی و تصویری  اوریفن کارگیری بهـ 

 ؛های بخاری و کولر و نمایشگر زمان اجزای کنسول مثل دریچه روز بهطراحی ـ 

 ؛اس پی یج اوریفناستفاده از ـ 

 ؛استفاده از دوربین عقب و نمایش در صفحه کنسولـ 

 .چندکاره های ییچسوو  ها دکمهاستفاده از ـ 

 برازنده
 داخلی یبند رنگهماهنگی طراحی با ـ 

 با استفاده از انحنا ها یهزاواز اشکال طراحی و حذف  تر مناسباستفاده ـ 

 نورپردازی مناسب بر روی کنسولـ 

 دلنشین

 ؛که حس آرامش را منتقل کند ای گونه بهمناسب  یبند رنگـ 
 ؛ظرافت در طراحیـ 

 ؛دار یهزاومانند به  کردن طراحی از حالت جعبه خارجـ 

 ؛کردن کنسول از حالت خشک استفاده از پالستیک منعطف و خارجـ 


 ؛روش کیو تا مراحل باالتر ادامه پیدا کند کارگیری بهمهندسی کانسی با شود  میپیشنهاد      

از  یبند جمعخصوص محصول و  ها در یعنی پس از گردآوری واژگان احساس و شناسایی ذهنیت
کنسول  که ازآنجااحساسات کاربران به قسمت فنی و ارتباط بین این دو قسمت پرداخته شود. 

بین  ای یسهمقا ،روش کیو کارگیری بهبا  شود میپیشنهاد  ،پارس اخیراً تغییر یافته است مرکزی پژو
و کدام  شده  حاصلطراحی احساسی قبلی و جدید صورت پذیرد تا مشخص شود چه تغییراتی 

 است. کردهاحساس ناخوشایندی را در مشتریان ایجاد  یک کدامییرات احساس خوشایند و تغ
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